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DE  METAMORFOSE  VAN  NEDERLAND  (1/4) 
 

Gertjan van Schoonhoven, Rotterdam 
 

Weekblad Elsevier bestond in 2010 vijfenzestig jaar. Op de omslag van de 
editie van 30 oktober 2010 de intrigerende tekst Hoe Nederland is veranderd.  
Het bleek te gaan om een zeer groot artikel gewijd aan het dorp Nederland, bij 
vele van onze lezers beter bekend als buurtschap ’t Nederland – met lidwoord.  
De HVIJ prijst zich gelukkig dit artikel over te mogen nemen. Vanwege de 
omvang worden het vier afleveringen, met meest foto’s uit het HVIJ-archief. 
De leeftijden der personages is die van najaar 2010.  
Gertjan van Schoonhoven studeerde Nederlands te Groningen, werkte bij het 
Nieuwsblad van het Noorden en het NOS-Journaal en is nu bij Elsevier chef 
redactie Nederland. Auteur van de dichtbundel Anders dan in Zweden (1983). 
                          De redactie. 

  
Hoe een buurtschap in de Weerribben als een eiland uit de oorlog kwam en in 
vijfenzestig jaar onherkenbaar veranderde. 
 
Het geheugen van Nederland heeft een naam: Harm de Lange (73). En mocht 
het even haperen, dan springt zijn vrouw Hennie bij. Getweeën zitten ze aan 
de eettafel in hun knusse en propere voormalige brugwachtershuis, met uit-
zicht op de brug over het Steenwijkerdiep. Buiten plenst de herfstregen, bij de 
koffie gaan de herinneringen over tafel aan het Nederland van vroeger.  
Het kleine Nederland: de gelijknamige buurtschap Nederland in Noordwest-
Overijssel, in wat vroeger de Weerribben heette en nu Nationaal Park Weer-
ribben-Wieden is.  
Toen Harm en Hennie de Lange jong waren, kostte een boerderij omgerekend 
naar de huidige koopkracht hooguit 20.000 euro. Aan weerszijden van de 
Roomsloot, de vaart die Nederland zeg maar op z’n Giethoorns doorsnijdt, 
stonden tien van die boerderijtjes. Er was armoede, maar klagen deed je niet. 
Je hand ophouden ‘bij de gemeente’ ook niet en een beroep doen op de arm-
voogdij ‘was heel erg’. Je ging naar je ouders, als je niet rondkwam. 
De commerciële turfwinning, sinds de zestiende eeuw de motor van de lokale 
economie, lag al op zijn gat. Van de miljoenen vierkante meters turf die de 
Weerribben ooit telden, was er in 1955 nog geen 9.000 vierkante meter meer 
over. Turf winnen voor eigen gebruik deden de bewoners van Nederland wel. 
Nog tot in de jaren vijftig lagen de turven opgestapeld langs de Roomsloot. Elk 
stuk grond in de omgeving had een naam, zoals ’t Hoerekind, omdat het zo 
vaak van eigenaar verwisselde. Ook alle koeien hadden nog een naam, zegt 
Harm de Lange. In het Nederland van zijn jeugd waren zo’n honderd koeien, 
en hij kende ze allemaal. ‘Nu hebben alle koeien een nummer.’  



De Silehammer 19/4 december 2011 2 

De Nederlanders verlieten hun buurtschap zelden. De kinderen alleen om naar 
de lagere school in Wetering te gaan: lopend in een groepje, drie tot vier kilo-
meter heen en drie tot vier kilometer terug over het enige, vaak drassige pad 
met in totaal acht vlonders over het donkere water van evenzoveel ‘trekgaten’ 
dat Nederland met de rest van de Weerribben verbond. De volwassen Neder-
landers verlieten Nederland doorgaans alleen om naar de kerk in Blokzijl te 
gaan. Eerst drie kilometer met laarzen door het boerenland naar de oude zee-
dijk tussen Vollenhove en Kuinre, dan met nette schoenen over de dijk naar 
Blokzijl. Hun laarzen lieten ze achter bij de dijk. Blokzijlers haalden de Neder-
landers onder de kerkgangers er zo uit, zegt Jan Bakker (70) van de Histori-
sche Vereniging IJsselham. Ook als ze het smalle pad door het boerenland al 
achter zich hadden gelaten, liepen ze nog in ganzenpas. 
De economie van Nederland, de vrucht van eeuwenlang vallen en opstaan, 
was nog jaren na de oorlog overzichtelijk. Iedereen knoopte op dezelfde ma-
nier de eindjes aan elkaar, afgestemd op de mogelijkheden van hun biotoop. 
De broodwinning was van oudsher een ecologische drietrapsraket. De Neder-
landers staken turf in de delen van het laagveengebied waar nog turf zat, ze 
visten op paling in de ‘weren’ (ontveende percelen, nu open water tussen de 
‘ribben’, smalle stroken veenland) en sneden riet in de weren die waren dicht-
gegroeid. De meesten hadden een stuk of tien melkkoeien – voor de eigen 
consumptie en voor de zuivelfabriek. Het melken was de taak van de vrouwen, 
het vervoer ging over water met – in afnemende grootte – bokken, vlotten, 
punters en boten. Andere wegen dan waterwegen waren er nauwelijks. 
Zo’n wereld was Nederland in de jaren vijftig. Een eilandje in de wereld, met 
een sterke sociale cohesie. Niemand was rijk, niemand kwam om van de hon-
ger. Iedereen deed beroepshalve ‘van alles en nog wat’. Van ruzies kan Harm 
de Lange zich niks herinneren. ‘De mensen waren gemoedelijk. De mannen 
hielpen elkaar met kalveren, de vrouwen bij bevallingen. Iedereen was gelijk 
en op elkaar aangewezen.’ 
Harm en Hennie zijn geen klagers. Maar die gelijkheid en gemoedelijkheid, die 
zijn toch wel weg, stellen ze nuchter vast. Langs de Wetering staan nu villa’s 
met imponerend hekwerk en wagenpark. De voormalige vervenershuisjes die 
nog over zijn, wachten op een rijke koper die ze sloopt en vervangt door wéér 
een villa met hekwerk en wagenpark. En de gemoedelijkheid? Harm en Hen-
nie de Lange werpen een kritische blik op de smalle brug voor hun deur, hun 
venster op de tijdgeest. ‘Als het druk is, is het meteen ruzie. Niemand wil voor-
rang geven, want de een wil niet voor de ander onderdoen.’ Dat was vroeger 
echt anders, zegt Harm de Lange. ‘Als je je praam met hooi aan de kant moest 
doen om een ander te laten passeren, dan deed je dat gewoon even.’ 
 
Voorbij 
Veel beroemde ‘zonen’ hebben de Weerribben niet, en de beroemdste zoon 
was import. De dichter J.C. Bloem woonde in de laatste jaren van zijn leven, 
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van 1959 tot 1966, in het nabij Nederland gelegen Kalenberg – beroemd om 
het kwaliteitsriet. Nu ligt Bloem op het fraaie kerkhof van Paasloo naast zijn 
Clara Eggink in afwachting van de jongste dag zijn roes uit te slapen. 
Op de steen de fameuze slotregel van zijn gedicht Herinnering: 
Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. Voorgoed voorbij. Zeg dat wel. 
 
Harm en Hennie de Lange zijn van net voor de Tweede Wereldoorlog, dus nog 
helemaal niet zo oud. Toch is het Nederland van hun jeugd, zoals dat oprijst 
uit hun verhalen, inderdaad voorgoed voorbij. Diep weggezakt, als het ware, in 
het laagveenmoeras van de tijd – een verdwenen land, een museumstuk. 
Jammer dat het niet in een container naar het Openluchtmuseum in Arnhem 
kan. Want al is het dan geen nieuws dat het ‘grote’ Nederland de afgelopen 
vijfenzestig jaar – sinds de oprichting van Elsevier in 1945 – ingrijpend is ver-
anderd, echt voelen doe je dat niet. Verandering gaat geleidelijk. En omdat de 
mens met zijn tijd meehobbelt, voelt het heden als vanzelfsprekend aan. Dat 
het grote Nederland van 2010 de uitkomst is van decennia van geleidelijke, 
maar ingrijpende veranderingen loopt niet zo in de gaten. 
De metamorfose wordt pas zichtbaar als je bijvoorbeeld het ‘kleine’ Nederland 
van 1945 voor ogen ziet – als het ware tentoongesteld in de verhalen van 
mensen als Harm en Hennie. In het kleine Nederland in de Weerribben wordt 
zichtbaar hoezeer het grote Nederland een heel ander land is geworden. An-
dere mensen. Andere zeden. Andere economie en positie in de wereld. 
Toegegeven, het heeft iets willekeurigs om in het kleine Nederland neer te 
strijken. De fraaie buurtschap is een speldeprik op de kaart, en behalve de 
naam lijken het kleine en het grote Nederland weinig gemeen te hebben. Als 
Nederland al eens het nieuws haalde, was het omdat het naambord – Neder-
land, in oranje letters – weer eens was gestolen. Er zijn twee straten, de Veld-
huisweg en de Rietweg, met daaraan nu nog negen oorspronkelijke huizen – 
vier aan de ene kant van de Roomsloot, vijf aan de andere – en twee recente 
boerenbedrijven.  
Er wonen nog maar weinig autochtone Nederlanders; de voormalige boerderij-
tjes zijn goeddeels betrokken door ‘import’ uit de Randstad of fungeren als 
tweede huis. De economische activiteiten zijn overzichtelijk. Nederland telt nog 
één heel grote boer, en een kleinere, die schapen houdt. Beiden heten De 
Lange, Klaas en Jacob, en zijn neven. Vader en zoon De Dood hebben er de 
werkplaats van hun rietsnijdersbedrijf. De overige Nederlanders hebben goed-
deels hun werkende leven achter zich en wonen er vooral voor hun rust, al 
betekent dit niet dat ze niets doen. Nederlanders verkopen kunst, maken mu-
ziek, en geven cursussen barokmuziek.    
Dit Nederland is het ándere Nederland. Hier geen files, noch veel klachten 
over onveiligheid. Hier geen verhit islamdebat; de dichtstbijzijnde moskee 
staat in Steenwijk. Afgezien van de enkele moslim die hier soms komt om een 
schaap te kopen, merkt het kleine Nederland nauwelijks dat het grote Neder-
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land een multi-etnisch land is geworden. Hier ook geen ‘nieuwe armoede’ – 
wie in Nederland een huis wil kopen, zal een tonnetje of acht op tafel moeten 
leggen.  
Kitty van der Eerde zegt het zo, als we haar op een winderige zondagmiddag 
spreken voor de deur van haar mooie woonboerderij aan de Veldhuisweg, 
waar ze woont met haar man Han. Lachend: ‘Negen huizen, tweeëntwintig 
inwoners en driehonderd koeien. En nul activiteit.’  
Niks bijzonders, dus eigenlijk. En toch een bijzonder verhaal. 
    
Soepkom 
In alle opzichten kwam Nederland uit de Tweede Wereldoorlog als een piep-
klein eiland in de grote wereld. Letterlijk, om te beginnen – ook het kleine Ne-
derland heeft zo z’n haat-liefdeverhouding met het water. De buurtschap ligt in 
een geologische ‘soepkom’ die ’s winters, als hij niet als een razende wordt 
bemalen, volloopt met regenwater en afzakkend water uit de hoger gelegen 
delen van Friesland en Drenthe.  
Eeuwenlang was dat bemalen een serieus probleem. Als bij westenwind de 
Zuiderzee hoog tegen de dijk tussen Vollenhove en Kuinre klotste, was afwa-
teren totaal onmogelijk en kwam het toch al natte laagveengebied onder water 
te staan. Behalve… Nederland. Niet voor niks was Nederland – oorspronkelijk 
’t Nederland – al sinds de zestiende eeuw een van de weinige nederzettingen 
in het gebied, een veilige natuurlijke bobbel voor generaties van turfstekers, 
vissers, rietsnijders en keuterboertjes. Het lag en ligt op een zandrichel uit de 
laatste ijstijd, die net iets boven de omgeving uitsteekt. Aan dit omringende, 
‘neder’ gelegen land dankt Nederland zijn naam, en aan zijn hogere ligging 
zijn ontstaan en voortbestaan. 
Tot de Afsluitdijk in 1932 het IJsselmeer schiep, spookte op drie kilometer 
afstand van Nederland de ongetemde Zuiderzee tegen de dijk tussen Vollen-
hove en Kuinre. Doorbraken waren regel in de geschiedenis van Nederland, 
nog in de negentiende eeuw hield ‘de waterwolf’ hier regelmatig huis. Brak de 
dijk, dan was Nederland als eerste aan de beurt – het was de eerste nederzet-
ting achter de zeedijk. Maar het overleefde, want het lag hoger en alle bewo-
ners hadden bootjes, als Noachs van de moderne tijd. 
Bij Blankenham is deze historische band van Nederland met het water indrin-
gend voelbaar. Vooral hoe duister die moet zijn geweest. Op de voormalige 
zeedijk staat nog altijd het zogeheten hoogwaterkanon dat het achterliggende 
gebied in geval van nood waarschuwde: één schot was 2 el en 3 palm (1 me-
ter 68) boven normaal water, vier schoten was een dijkdoorbraak. De laatste 
keer dat het werd afgeschoten, was in 1930. De Afsluitdijk maakte het kanon 
in 1932 overbodig. Maar daarmee was ‘de waterwolf’ nog niet uit de genen 
van de Nederlanders verdwenen. Harm de Lange herinnert zich nog dat zijn 
grootvader, als het stormde, buiten op ‘de dam’ (het erf) naar de storm ging 
kijken, nog altijd bezorgd.  
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Toen de Tweede Wereldoorlog in 1940 naar Nederland kwam, leek het water 
getemd. In 1942 was de Noordoostpolder klaar, en was zelfs het IJsselmeer 
ver weg. Toch zou Nederland de oorlog als een eiland eindigen. In het laatste 
oorlogsjaar was het Stroinkgemaal bij Vollenhove, dat sinds 1920 het gebied 
bemaalde, buiten werking. En dus kwam het water weer: uit de lucht, en uit de 
omringende, hoger gelegen delen van Friesland en Drenthe. Die winter werd 
Nederland weer even teruggeworpen in de toestand die in dat seizoen eeu-
wenlang natuurlijk was geweest: het enige droge stukje in een zeiknat gebied. 
Langs de Roomsloot wisten ze weer even waarom hun Nederland ook alweer 
Nederland heette. Bij oudere bewoners overleeft die winter van 1945 als een 
mooie jeugdherinnering. Het vroor dat het kraakte in wat de laatste oorlogs-
winter zou blijken te zijn, en dus werd er volop geschaatst. Blokzijler Albert 
Vaartjes (71), die niet in Nederland opgroeide maar in het omringende lager 
gelegen land, weet nog dat er in de ouderlijke keuken een laagje ijs op de 
vloer lag. Zijn moeder zette hem in de keuken op de schaatsen en duwde hem 
– zoef! – zo door de deur de ijsvlakte op. Zijn ogen glimmen weer gelukzalig 
als hij het 65 jaar later vertelt.              Wordt vervolgd. 

Uitsnede uit de kaart in het artikel van Elsevier 30 oktober 2010, p. 26.  


